РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 31.01 – 06.02.2022. године
• Прву половину седмице карактерисало је претежно до потпуно облачно
са повременом кишом, сусњежицом и снијегом.

• Од четвртка је преовладавало углавном сунчано уз промјенљиву
облачност и топло за ово доба године.

• Током суботе у западним и сјеверним предјелима мјестимично су
регистроване слабе падавине.

• Јутарња

температура ваздуха
имала је вриједности од -11 до 3 у вишим, у нижим од -4 до 50С.
Максимална дневна температура
кретала се у интервалу од -2 до 3
у вишим крајевима, у нижим
подручјима од 2 до 160С.

• Временски, а и температурни
услови током протеклих седам
дана условљавали су апсолутно
мировање свих презимљујућих
биљака.

• У

протеклих
седам
дана
регистоване су слабе повремене
падавине
кише,
сусњежице
и мјестимично снијега.

• Мањи

снијежни
покривач
понедје се формирао и у нижим
крајевима.

• Са порастом температуре дошло
је до отапања снијега.

• Прегледом усјева озимих жита регистровано је присуство активних рупа од

глодара.
• Током зиме када је формиран снијежни покривач, велику опасност младим
воћњацима представљају напади дивљачи и ситних глодара, због недостатка
хране у природи.
• Највеће штете младим воћњацима нанаосе ситни глодари (мишеви и
волухарице), зечеви и срне.
• Глодари зими наносе штете и стрним житима. Хране се посијаним сјеменом,
настављају исхрану на изниклим биљкама, правећи на житним пољима празна
мјеста.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 07-13.02.2022.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике
Српске, понедјељак ће обиљежити претежно до потпуно облачно са кишом,
сусњежицом и снијегом.

• Током уторака углавном у источним предјелима биће облачно са падавинама,
које ће у другом дијелу дана ослабити и престати. У осталим предјелима биће
суво уз промјенљиву облачност.

• Сриједу, четвтрак и петак обиљежиће сунчано уз промјељиву облачност и
топло вријеме за ово доба године.

• У дане викенда очекује се ново наоблачење које ће донијети падавине
кише, сусњежице и снијега.

• Јутарња температура ваздуха имаће вриједности од -10 до 0 у вишим, у
нижим од -2 до 50С.

• Максимална дневна температура биће у интервалу од -2 до 7 у вишим
крајевима, у нижим подручјима од 9 до 150С.

